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Ministerie van Infrastructuur en Milieu
T.a.v. minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag

Leiden, 4 juni 2015

Betreft: Brief van 3 december met betrekking tot afsluiting drinkwater

Excellentie, geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,

Namens de onderstaande organisaties wend ik mij tot u met het navolgende.
Op 3 december 2014 stuurde de heer Van Goethem u een brief over het afsluiten van water
bij gezinnen (zie bijlage). Hij schreef u naar aanleiding van een gezin uit Erica dat op 10
oktober 2014 afgesloten werd van water.
Zoals u wel bekend is, is er een ministeriële regeling over het afsluiten van drinkwater van
kracht; de Ministeriële regeling afsluitbeleid kleinverbruikers van drinkwater. Deze noch een
andere regeling of wet verbiedt het afsluiten van water bij gezinnen met kinderen.
Volgens onderzoek van de heer Van Goethem worden jaarlijks 500 tot 1.500 kinderen
getroffen door waterafsluitingen. Van Goethem concludeert dat dit in strijd is met onder
andere het VN-Kinderrechtenverdrag.
De heer Van Goethem verzoekt u in zijn brief de Ministeriële regeling afsluitbeleid
kleinverbruikers van drinkwater op zodanige wijze aan te passen dat de rechten van
minderjarigen op leven en ontwikkeling en een toereikende levensstandaard geborgd
blijven, ook wanneer hun ouders/verzorgers de waterrekening niet (kunnen) betalen.
Op 8 januari 2015 werd de ontvangst van de brief namens u bevestigd. Naar ons weten, blijft
de vraag van de heer Van Goethem echter vooralsnog onbeantwoord.
In het kader van een onderzoek naar het recht op water van kinderen in Nederland, zijn wij
erg geïnteresseerd in uw reactie op de brief van de heer Van Goethem.
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Wij verzoeken u daarom vriendelijk een kopie van uw antwoord aan hem ook aan ons te
doen toekomen. De heer Van Goethem heeft aangegeven ermee in te stemmen dat het
antwoord tevens aan ons gestuurd wordt.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Hoogachtend,

Jelle Klaas, NJCM’s Public Interest Litigation Project

Mede namens:

Aloys van Rest, directeur Defence for Children
Marloes van Noorloos, voorzitter NJCM

